
W N I O S E K 
 

    

...........................................................................   ………………………………………..         …………………………………… 
 (imię i nazwisko lub nazwa właściciela)1)                  (imię i nazwisko lub nazwa współwłaściciela)1)                   (miejscowość, data) 

 

..........................................................................   …………………………………………   
              (adres właściciela)                                                            (adres współwłaściciela) 
 

 

..........................................................................  ………………………………………….  
           (nr PESEL lub REGON1), 2)/ data urodzenia3))             (nr PESEL lub REGON1), 2)/ data urodzenia3)) 

                   Nr Kontaktowy …………………..          

Wnoszę o rejestrację - czasową rejestrację w celu..........................................................................................  

– wyrejestrowanie i zawiadamiam o nabyciu/zbyciu
4)

 następującego pojazdu: 
 

1. rodzaj pojazdu i przeznaczenie ........................................................................................................................ 

2. marka, typ, model ............................................................................................................................................ 

3. rok produkcji ................................................................................................................................................... 

4. numer VIN / numer nadwozia, podwozia lub ramy ........................................................................................ 

5. dotychczasowy numer rejestracyjny ............................................................................................................... 

6. numer karty pojazdu, jeśli była wydana .......................................................................................................... 

7. sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE dnia
5)

 ………………………………………….. 

    Data nabycia/zbycia
4)

 dotychczas zarejestrowanego pojazdu ……………………………………………….  

 

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

1. ......................................................................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................................................................... 

3. ......................................................................................................................................................................... 

4. ......................................................................................................................................................................... 

5. ......................................................................................................................................................................... 

6. ......................................................................................................................................................................... 
 

Wnoszę o wydanie:   ………. tablic jednorzędowych        /        ……….. tablic dwurzędowych 

Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych o następującym wyróżniku pojazdu6): _  _  _  _  _   

Wnoszę o wydanie tablic samochodowych zmniejszonych: Tak/Nie6)  

Wnoszę o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu: Tak/Nie7)   

      

Oświadczam, że podane we wniosku dane i informacje są aktualne i zgłoszone ze stanem faktycznym. 

........................................................ 
           (podpis właściciela pojazdu) 

........................................................ 
           (podpis współwłaściciela pojazdu) 

Objaśnienia: 

1) W przypadku wniosku składanego przez podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo  

                  o ruchu drogowym, we wniosku podaje się dane tego podmiotu oraz właściciela pojazdu. 
2) Numer REGO N podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca. 
3) Datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają ustalonego Nr PESEL. 
4) Niepotrzebne skreślić. 
5)  Wypełnia się w przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,    

rejestrowanego po raz pierwszy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, gdy datą sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej jest dzień po dniu 31 grudnia 2019 r.    

6)    Wypełnia się, jeżeli właściciel pojazdu wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych albo tablic samochodowych  

   zmniejszonych. 
7)             Wypełnia się, jeżeli właściciel pojazdu wnosi o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu. 

 
 Starostwo Powiatowe  

w Pińczowie  

ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów 



 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCĄ POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH OD OSOBY,  

KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

 
 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 

95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej zwane jako 

RODO , informuję, iż: 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest STAROSTA PIŃCZOWSKI Z SIEDZIBĄ W STAROSTWIE 

POWIATOWYM W PIŃCZOWIE, 28-400 PIŃCZÓW. 

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w STAROSTWIE 

POWIATOWYM W PIŃCZOWIE możliwy jest pod numerem tel. 664914719 lub adresem email: iod@pinczow.net .  

 

1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z: 

 

 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2018r., 

poz. 1990)  

 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096) 

 Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji  

i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zmianami) 

 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO.     

2. Dane udostępnione przez Panią/Pana w formularzach będą podlegały udostępnianiu tylko instytucją upoważnionym  

z mocy prawa lub innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Starostwem Powiatowym  

w Pińczowie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Pińczowski. 

3. Każda osoba posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych  

i prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) lub prawo do ograniczenia 

przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), prawo do 

przenoszenia danych (art. 20 RODO), lub w przypadku uzyskania zgody dla przetwarzania danych osobowych prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art. 7 RODO) – w ramach dopuszczonych przepisami prawa. 

4. W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas prowadzenie działalności oraz na czas wymagany przepisami ustawy o 

kierujących pojazdami oraz ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku 

następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 

Administratora może skutkować nie spełnieniem obowiązku ustawowego. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych 

osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/ Pana danych osobowych 

Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w formularzu do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 
 

mailto:iod@pinczow.net

